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  تجزیه و تحلیل مصاحبه رادیو صدای ایران با اعلیحضرت

  اميرفيض حقوقدان 

  ٢۵۴٩-امرداد  ٢۶) بهرام شيد(سه شنبه 

   ٢٠١٠آگوست  ١٧

. در تحرير قبل بخش يکم مصاحبه راديو صدای ايران با اعليحضرت که در رابطه با جنبش سبز بود تجزيه و تحليل گرديد
می پردازيم ولی از آنجا که  تان مصاحبه که بنظر می رسد از اهميت خاصی برخوردار اساکنون به بخش ديگری از هم

مسئله حمله نظامی آمريکا به ايران موضوعی است که مبتالبه گفتگو های سياسی روز است لذا بهتر است قبل از نقد 
ی که ممکن است روزی مورد سئوال آقای ميبدی و پاسخ اعليحضرت که در باره حمله آمريکا به ايران است، توضيح

  . استفاده وطن پرستان ايرانی قرار گيرد با استحضار رسانده شود

  : توجهی الزم

انسان ها بطور کلی برای هر عملی چه اخالقی وچه خالف قانون که می خواهند مرتکب شوند، سعی می کنند که قبل از 
م کنند تا در مقابل استيضاح ويا اتهام وتعقيب راه مفری دست زدن به آن اقدام، مستمسک و بهانه ای برای اين عمل فراه

  . داشته باشند و با توسل به آن بهانه بار اتهام را از دوش خود بياندازند

گرگ وميش وبهانه گيری گرگ برای خوردن «قاعده ای که عرض شد، در عموميت آن حرفی نيست وحتا داستان 
  . انسان ها تميماهم ياد آور قدمت حضور بهانه است در تص» ميش

ُ د در م  ـِ به سبب ج    به بهانه قصد هرکاری مکن   سبب ها مکن     
می ناميم در روابط بين کشور ها کامال استوار و مورد » قاعده بهانه«ار در اين تحرير صقاعده باال که به رعايت اخت

ی خودشان ويا برای کشور ها برای مداخله در امور کشور های ديگر، برای تحميل شرايط وخواسته ها. عمل است
پيشبرد مقاصد خودشان بوسيله جنگ و امثال آنها همانطوری که ستادهای عملياتی به تدارک نظامی ميپردازند رکن 
اطالعاتی ستاد هم تالش می کند که داليل لزوم و توجيه جنگ را فراهم کند که هم کشور در مقابل اعتراضات جوامع بين 

  . جوابگو باشد و هم بودجه عمليات جنگی به دليل مستمسک و بهانه به تصويب برسدالمللی وافکار عمومی مردم کشور 

  : اشاره به چند نمونه بجاست

  . به بهانه ترور وليعهد اتريش آغاز شد و جنگ جهانی دوم به بهانه نياز به سرزمين اول ملللجنگ بين ا

و ای  سلح بودن عراق به سالح های هسته در حمله آمريکه به عراق به گزارشات احمد چلبی وگروهش در باره م
گزارشات دستگاه های ديگری که خود دولت آمريکا در تهيه آنها دست داشت، بهانه و مستمسک شد که آمريکا توانست 

  . با توسل به آنها از بار اتهامات خود بمناسبت نقض حقوق بين الملل بکاهد

ت تقاضای سلطان قابوس برای تامين امنيت وارد ظفار شد و دولت شاهنشاهی ايران به مناسب ٢۵١٢)١٩٧٣( در سال 
  . نمودـــبه همين دليل حضور نظامی ايران ايجاد دغدغه های جهانی را ن



خروج نيرو های آمريکايی از عراق يک اشتباه « است رييس ستاد ارتش عراق گفت ٢٠١٠سال  وتا ١٢هم امروز که 
 را جالب اينجاست که رييس ستاد عراق اين اظهارات»  ن امنيت عراق نيستيمسال ديگر قادر به تامي ١٠) ده(است ما تا 

حتا يک نظامی آمريکا  ٢٠١١دو روز بعد از اظهارات علی دباغ سخنگوی دولت عراق که گفته بود پس از پايان سال 
امه نيويورک بود که روزن قحق ندارد درخاک عراق باقی بماند و پس از اظهارات حساب شده رييس ستاد ارتش عرا

  » برخی از مقامات عراقی معتقدند ادامه حضور نيرو های آمريکا در عراق به نفع هردو طرف است«تايمز نوشت 

مالحظه فرموديد که چگونه بهانه ومستمسک برای توجيه ادامه حضور آمريکا در عراق فراهم می شود، و رييس ستاد 
شود و اين بهانه آنقدر محکم است که هم دهان ناسيوناليست های ارتش عراق است که خواهان ادامه حضور آمريکا می 

عراق را می بندد و هم تجاوز آمريکا به عراق را يک عمل انسانی به حساب می آورد و هم راه را برای پيشبرد اهداف 
را به خانه وقتی اهالی خانه ای يک غريبه (آمريکا که تسلط برعراق وايجاد پايگاه های نظامی است فراهم می سازد 

  !) دعوت می کنند چه ايرادی بر ميهمان هست

  : آمریکا و بهانه جنگ با ایران

نا خشنودی آمريکا از رژيم جمهوری اسالمی فقط از اين باب است که حاکمان برايران از عوامل وابسته به انگلستان 
ايران بود که با موفقيت اين کاررا برای بيرون انداختن آمريکايی ها از ) ١٩٧٩( ۵٧هستند و اساس و برنامه شورش 

  . انجام دادند وحاليه هم تمام بهانه های اتمی و حقوق بشر در رابطه با جبران آن شکست وبازگشت به ايران است

يک دخترخانمی بمن گفت اگر آمريکايی ها مانند ورزشکاران شکست خودشان را از انگلستان در «: پارسونز گفته است
  .»اينهمه مشکالت بوجود نميآمددند ايران قبول ميکر

آمريکا در کنار آن بهانه های اصلی سخت در مقام جمع آوری تمسکاتی است که بتواند به مداخالت خود چه بصورت 
سياسی و چه نظامی وجهه بين المللی بدهد و بهترين ومحکم ترين دليل جامعه پسند همين است که ايرانيان از آمريکا 

  . بزند یرشان دخالت کند و يا برای برقراری حقوق بشر دست به عمليات نظامبخواهند که در امور کشو

تقاضای از دولت آمريکا حمايت از مخالفان تاسرحد تحريمات اقتصادی وجنگ بخشی از همان بهانه هايی است که 
  . آمريکا نقش اساسی درحرکت آن دارد

وزانه ده هزار نفر درايران بوسيله رژيم کشته می شوند ر: گفت) مروتی(از باب نمونه وقتی رييس راديوی صدای ايران 
ويا آنجا که روزنامه های فارسی لس آنجلس مينويسند » مطمئنا حمله نظامی آمريکا به ايران تلفات کمتری خواهد داشت

امه صبح که نود درصد مردم ايران منتظرند که از سربازان آمريکايی استقبال کنند و به آنها جاومکان بدهند ويا روزن
   ١» هرکس با حمله نظامی آمريکا به ايران مخالف است سرش به آخور جمهوری اسالمی وصل است«: ايران نوشت

اينها و نظاير آن که متاسفانه بسيار، بسيار است مداخله آمريکا در امور داخلی ايران و حتا جنگ آن کشور را با ايران 
متحد ضوابط خاصی دارد که به کشور اجازه ناديده گرفتن آنها را  درست است که منشور سازمان ملل. توجيه می کند

                                            
و ورود مک آرتور ژنرال  الزم است عکس العمل مردم ژاپن و به ويژه بانوان ژاپن را پس از سقوط بمب اتمی در دو نقطه ژاپن -  ١

. به اين کشور شکست خورده را با خواسته يک عده بيگانه پرست بنام ايرانی را مقايسه کنيد سربازان آمريکايیآمريکايی به همراه 
ده می مردم و به ويژه زنان ژاپن تعهد کردند هرگز تن به فحشا و خواری در مقابل سربازان آمريکايی ندهند وبهمين دليل درمقايسه دي

شود پس از جنگ کره در کره جنوبی تعداد زنان فاحشه بی اندازه زياد می شود ودر سرتاسر ژاپن فاحشه به معنای تن فروش وجود 
گرچه اين اواخر جوانان ژاپنی گرايش هايی به زندگی آمريکايی پيدا کرده اند ولی هرگز سنت های ملی و ارزش های ملی  .ندارد

ژاپن در خاوردور نمونه است در ويتنام، فيليپين، وحتا تايلند فحشا به دست وبا  .از يک متجاوز نکرده اندژاپنی را فدای استقبال 
درحاليکه ژاپن هنوز اجازه دخالت در امور خود را . خواست سربازان آمريکايی به حدی باال است که نميتوانند از آن جلوگيری کنند

  ک-ح  .نمی دهد



نمی دهد ولی فرق است بين موردی که گروهی از مردم کشور، از کشور ديگری تقاضای دخالت وقشون کشی بکنند تا 
  . کشوری که خودسرانه عليه کشور ديگری دست به ا قدامات مزبور بزند

  : مقدمه فوق بدين سبب الزم آمد که به اتفاق به پرسش زير برسيم

  آیا میتوان اثر دعوت ایرانیان را به مداخله در امور ایران با حمایت آنان از حمله نظامی«

  »به ایران را خنثی و بی اعتبار ساخت؟؟ 

  : آری

له در امور ايران و يا حمله نظامی به ايران نظربه اينکه مديران و نويسندگان روزنامه ها که آمريکا را دعوت به مداخ
لذا ارزش واعتبار مقاالت  ،می کنند تابعيت آمريکا را دارند و از نظر حقوق سياسی تابع کشور آمريکا هستند نه ايران

. ودعوت آمريکا به جنگ با ايران درهمان حدی است که يک آمريکايی خواستار جنگ کشورش با کشور ديگری گردد
خواست عده ای از ايرانيان مقيم خارج در مداخله به امور ايران ويا جنگ با ايران از نظر حقوق سياسی همان  استناد به

ايرانيان مقيم آمريکا به وفاداری وحفظ . اعتبار را دارد که مدعی برای اثبات ادعای خودش به ادعای خودش استناد کند
خورد منافع آمريکا با ايران آنها موظفند که منافع آمريکا را مقدم منافع آمريکا سوگند ياد کرده اند يعنی در تضاد وبر

طوری است که حق مداخله در امور سياسی داخلی ايران از » تابعيت«بدانند بنابراين موقعيت آنان از نظر حقوق سياسی 
    ٢. آنها سلب گرديده است

ل ورشيد و بالغ باشد ولی برای استفاده از حقوق وق مدنی بايد اهليت داشته باشد يعنی عاققانسان برای استفاده از ح
اجتماعی تنها اهليت مدنی کافی نيست بلکه بايد حقوق اجتماعی او ساقط نشده باشد، سقوط حقوق اجتماعی اشخاص به 

  . دو طريق ممکن است يکی به موجب حکم دادگاه در مورد محکوميت وديگری قبول تابعيت کشور ديگر

اين حضرات در مورد حمله نظامی آمريکا به ايران می اندازند ويا جلسه در  اين شلنگ تخته هايی که
واشنگتن با جدايی طلبان به رياست منوچهر گنجی تشکيل می دهند ايرانی نيستند که اين فضولی هارا 

  . می کنند

  : غره مشو که حق عمومی به نفع ماست

  . اخودرا به آن موازين دلخوش کنيمآنچه عرض شد برداشت حقوقی است و آن بدان معنی نيست که م

اگر در گذشته روابط سياسی کشور ها براساس زور بود امروز زير سايه سازمان ملل . دنيای امروز دنيای حق نيست
يارگيری آمريکا برای مشارکت هرچه بيشتر کشور هادر جنگ عراق وافغانستان . متحد دنيای نفوذ است نه دنيای حق

  .وذ جهانی استبرای پيروزی درجبهه نف

ويب کرد که انکار هالوکاست را جرم شناخت، قطعنامه ای که صديديد که سازمان ملل وشورای امنيت آن قطعنامه ای را ت
ديديد که چه راحت وسريع آن قطعنامه تصويب شد و چه راحت هر محقق . دقيقا خالف اصل آزادی بيان و عقيده است
که دهان در باره حقيقت هالوکاست باز کرد به زندان رفت که تازه ترين آنها هرقدر مشهور در کشور های اروپايی همين

                                            
ون اساسی و قوانين مدنی ديگر آمريکا درصورت دخالت در امور کشور ديگر ويا ايجاد تحريکات برای يک تبعه آمريکا طبق قان -  ٢

  ک- ح. براندازی و توطئه در کشور ديگری مجرم شناخته می شود



هزار يورو خسارت به يک  ١٠پژوهشگر فرانسوی است که در همين ماه اوت به يکسال حبس و » فرانسوا ونسان«
  . موسسه اسراييلی محکوم شد

دا خبرنگار يونايتدپرس بعلت اينکه گفته بود ساله آمريکايی قديمی ترين خبرنگار کاخ سفيد وبع ٨٩» هان توماس«خانم 
يعنی همان اظهار نظری که ماکسيم رودنسون در کتاب ) اسراييلی ها بروند گمشوند به آلمان و لهستان، از آمريکا بروند(

ز ناچار به عذر خواهی وبرای هميشه ا(!)  نمود سکرده بود و احمدی نژاد از ا و اقتبا ١٣٣۶اسراييل و اعراب در سال 
  . کارش کناره گيری کرد

خبرنگار مسيحی سی ان ان، لبنانی االصل بعلت اينکه در دفتر يادبود محمد حسين فضل اهللا دوسه جمله ای خوب نوشته 
  . بود از سی ان ان اخراج شد

است و اين نمونه ها بدين جهت به شهادت آورده شد که قبول کنيم دنيای امروز دنيای حق و عدالت نيست و دنيای نفوذ 
در کتابش نوشته که اسراييل برای تصويب قطعنامه هايی که برايش ارزش » بنی موريس«يک اسراييلی بنام . پول

هزار دالر برای تصويب  ۴۵حياتی دارد به پرداخت رشوه تن ميدهد و او از باب مثال نوشته است که نماينده کاستاريکا 
  . قطعنامه رشوه گرفت

  : تهشیاری کلید مشکل زدایی اس

رسالت ايرانی بودن حفظ استقالل وتماميت ارضی وشرافت ايرانی است اين رسالت حکم می کند که هرنوع دخالت 
درامور ايران اعم از سياسی ويا نظامی را از سوی بيگانگان محکوم وبا آن مقابله کنيم البته که در اين راستا تفاوتی 

  . ه است حقا و قانونا وجود نداردخارجی که سابقا اهل ايران بودبين يک خارجی و يک 

کما اينکه قانون مجازات ايران شاهنشاهی وحتا همين قانون مجازات رژيم غاصب تفاوتی بين اهل وتبعه ايران و تبعه 
  . خارجه در ايجاد استعداد نظامی وسياسی عليه ايران نگذاشته است

  : اما سئوال هدف دار میبدی

گ است، حتا کسانيکه در جناح چپ بودند اکنون به جناح باز ها پيوسته اند االن بيش از هرزمان ديگر صحبت جن«
  ». وصحبت از جنگ می کنند نظر شما چيست

  . پاسخ اعليحضرت را به اتفاق در تحرير بعدی دنبال می کنيم

   


